
    

 

اه ناتسا یتسیزهب  مرتحم  لک  ناریدم 

 

؛  میع مالس 
رد نادنزرف  هب  هدش  هئارا  تامدـخ  تیفیک  ءاقترا  ياتـسار  رد  مارتحا ، و   ( (ص دم  لآ  و   ( (ص دم تاوص   اب                        

زکارم لالحنا  و  هرادا  سیسأت ، لمعلاروتسد   " یعامتجا ياه  هیامرس یمدرم و  ياه  تیفرظ زا  هدافتـسا  اب  اه  هاگراوخریش

لاسرا  " یگلاس نایاپ 3  ات  دلوت  ودب  زا  اپون  ناکدوک  ناراوخریش و  شرورپ  تبقارم و  هاگراوخریش ) شخب   ) تسرپرس یب ناکدوک  يزور  هنابش

.ددرگ یم

داـفم ندومن  ییارجا  يارب  ناتـسا  ـی  تـسیزهب فلتخم  ياـه  هزوح زا  كرتـشم  يا  هتیمک تسا  یـضتقم 

ساسارب ناـمزاس  یعاـمتجا  روما  مرتحم  تنواـعم  یگنهاـمه  اـب  مزال  تامادـقا  دوش و  لیکـشت  لمعلاروتـسد 

.دریذپ تروص  تسویپ  لمعلاروتسد 

 

    

اناد يدابق  دیحو  رتکد 
نامزاس سیئر  ریزو و  نواعم 

 : همان  900/99/70701 هرامش 

 :  1399/6/26 خیرات

درادنتسویپ :

یاع ه                                                                   
 



    

                                               
ناتسا یتسیزهب  مرتحم  لک  ریدم 

هاگراوخریش  شخب  تسرپرس  یب  ناکدوک  يزور  هنابش  زکارم  لالحنا  هرادا و  سیسأت ، لمعلاروتسد  صوصخ  رد  عوضوم   : 

1 هرامش هیعالطا 
مارتحا  مالس و  اب 

شخب ) تسرپرس یب ناکدوک  يزور  هنابـش زکارم  لالحنا  هرادا و  سیسأت ، لمعلاروتـسد  دیرـضحتسم  هک  هنوگنامه 
هب نامزاس  مرتحم  سییر  يوس  زا  یگلاس  نایاپ 3  ات  دلوت  ودب  زا  اپون  ناکدوک  ناراوخریش و  شرورپ  تبقارم و  هاگراوخریش )
اب قباطم  لیذ  دراوم  صوصخ  رد  دییامن  روتسد  تسا  دنمشهاوخ  .دیدرگ  غالبا  ءارجا  تهج  خروم 99/6/26  هرامش 900/99/70701 

: ددرگ سکعنم  رتفد  نیا  هب  تامدقا  جیاتن  لومعم و  یضتقم  مادقا  تسویپ  لوادج  اه و  مرف
، لیکشت قوف  یغالبا  لمعلاروتسد  دافم  ندومن  ییارجا  يارب  ناتسا  یتسیزهب  فلتخم  ياه  هزوح زا  لکشتم  يا  هتیمک - 1

. ددرگ لاسرا  هطوبرم  تاسلجتروص  رازگرب و  مظنم  تروص  هب  تاسلج 
هک  ( هاگراوخریش شخب  ) تسرپرس یب ناکدوک  يزور  هنابش زکرم  سیسأت  ناوخارف  مرف  اب  قباطم  يراذگاو  ناوخارف  -2

.دوش ماجنا  تسا ، هتفرگ  رارق  نامزاس  یتلودریغ  زکارم  تاسسؤم و  رب  تراظن  هعسوت و  هناخریبد  دییأت  دروم 
یـسانشراک میت  تراچ  یمـسا و  تیفرظ  لودـج  اـب  قباـطم  نامزاس  یعامتجا  یـسانشراک  میت  درادناتـسا  - 3

.ددرگ نیمأت  یعامتجا 
هسسؤم هب  هاگراوخریش  تبقارم  میت  تراچ  یمسا و  تیفرظ  لودج  اب  قباطم  هاگراوخریش  تبقارم  میت  درادناتسا  - 4

.ددرگ نیمأت  غالبا و  یضاقتم 
نیا طسوت  ددرگ  هیارا  لـک  هرادا  نآ  يوس  زا  ییارجا  دنیارف  دوبهب  صوصخ  رد  هک  یسانشراک  رظن  هطقن  هنوگ  ره  - 5

.تفرگ دهاوخ  رارق  یسررب  لابقتسا و  دروم  رتفد 
تسرپرس یب ناکدوک  يزور  هنابش زکارم  لالحنا  و  هرادا  سیسأت ، لمعلاروتسد  تاجردنم  یمامت  تیاعر  ًادـکؤم  - 6

.تسا دیکأت  دروم  یگلاس  نایاپ 3  ات  دلوت  ودب  زا  اپون  ناکدوک  ناراوخریش و  شرورپ  تبقارم و  هاگراوخریش ) شخب  )
.ددرگ بانتجا  رتفد  نیا  اب  یگنهامه  نودب  ناتسا  هاگراوخریش  يراذگاو  صوصخ  رد  یمادقا  هنوگ  ره  زا  - 7

.مناهاوخ لاعتم  دنوادخ  زا  ار  امش  نوزفازور  قیفوت 
 

: هب تشونور    

یعامتجا  روما  یگنهرف و  مرتحم  نواعم  دیرف  يدوعسم  هللا  بیبح  رتکد  ياقآ  بانج 

تسارح  يزکرم  رتفد  مرتحم  لکریدم  سیئر و  رواشم  يراتس  نموه  ياقآ  بانج 

یتلودریغ  زکارم  تاسسوم و  رب  تراظن  هعسوت و  هناخریبد  مرتحم  سیئر  دادهب  يداه  ياقآ  بانج 

ناناوجون  ناکدوک و  روما  نواعم  یکاخ  دمحا  رتکد  ياقآ  بانج 

ناناوجون   ناکدوک و  ياه  هناخ  رد  نادنزرف  يزاس  دنمناوت  تبقارم و  هورگ  مرتحم  سیئر  روپ  مراص  میرم  مناخ  راکرس 

ییاباب دیعس 
ناناوجون ناکدوک و  روما  لکریدم 

 : همان 900/99/89468هرامش   

 : 1399/8/6خیرات

درادنتسویپ :

یاع ه                                                                   
 



    

کیژوو                                                عدراتاس   ءاقرا  یز و  یابز  یز ، دناد 
ناتسا یتسیزهب  مرتحم  لکریدم 

یصوصخ  شخب  هب  هاگراوخریش  هرادا  يراذگاو  صوصخ  رد  هرامش 2  هیعالطا  عوضوم   : 

مود هیعالطا 
مارتحا                                                                                               مالس و  اب 

و هرادا  سیسأت ، لمعلاروتسد  نوـماریپ  لوا  هیعالطا  عوضوم  اـب  خروم 99/8/6  هرامـش 900/99/89468  همان  وریپ 

ساکعنا ارجا و   ، غالبا هب  رما  راضحتـسا ، تهج  لیذ  دراوم  هاگراوخریش  شخب  تسرپرس  یب ناکدوک  يزور  هنابش زکارم  لالحنا 

: ددرگ یم لاسرا  رتفد  نیا  هب  جیاتن 

تاجردـنم تیاعر  رب  هوالع  طیارـش  دجاو  تیحالص و  بحاص هیریخ  هسـسؤم  هب  هاگراوخریـش  يراذـگاو  روظنم  هب  - 

یگنهامه رد  ) و  تراچ تناگ  ) راک ینامز  يزیر  همانرب لودج  اب  قباطم  رما  يارجا  لحارم ، یمامت  رد  هطوبرم  یغالبا  لمعلاروتسد 

.دریگ رارق  يریگیپ  دروم  رتفد  نیا  اب 

یصوصخ شخب  هب  هاگراوخریش  تیریدم  يراذگاو  رما  رد  لیخد  ياه  هزوح رتشیب  هچ  ره  لماعت  یگنهامه و  روظنم  هب  - 

نامز ات  عوضوم  قیقد  يریگیپ  داتس و  هب  یفرعم  طیارـش ، دجاو  هیریخ  هسـسؤم  ییاسانـش  تهج  ناتـسا  یتسیزهب  لک  هرادا رد 

هاگراوخریش تیریدم  يراذگاو  تراچولف ) ) راک شدرگ  رادومن  اب  قباطم  یتلود  شخب  یناسنا  يورین  جورخ  تیریدم و  يراذگاو 

.ددرگ مادقا 

.مناهاوخ لاعتم  دنوادخ  زا  ار  امش  نوزفازور  قیفوت 

 

: هب تشونور    

یعامتجا  روما  یگنهرف و  مرتحم  نواعم  دیرف  يدوعسم  هللا  بیبح  رتکد  ياقآ  بانج 

تسارح  يزکرم  رتفد  مرتحم  لکریدم  سیئر و  رواشم  يراتس  نموه  ياقآ  بانج 

یتلودریغ  زکارم  تاسسوم و  رب  تراظن  هعسوت و  هناخریبد  مرتحم  سیئر  دادهب  يداه  ياقآ  بانج 

ناناوجون  ناکدوک و  روما  نواعم  یکاخ  دمحا  رتکد  ياقآ  بانج 

ناناوجون   ناکدوک و  ياه  هناخ  رد  نادنزرف  يزاس  دنمناوت  تبقارم و  هورگ  مرتحم  سیئر  روپ  مراص  میرم  مناخ  راکرس 

ییاباب دیعس 
ناناوجون ناکدوک و  روما  لکریدم 

 : همان  900/99/93159هرامش 

 : 1399/8/16خیرات

درادنتسویپ :

یاع ه                                                                   
 



    

راخا                                                یا   هذ  دادتا  دنرد   یا  هدنآ  یای ، دناد 
ناتسا یتسیزهب  مرتحم  لک  ریدم 

 ( یصصخت هبحاصم  شنیزگ و  / یناسنا يورین  طیارش  ) هاگراوخریش يراذگاو  هرامش 3  هیعالطا  عوضوم   : 

موس هیعالطا   
مارتحا                                                                                               مالس و  اب 

زکارم لالحنا  هرادا و  سیسأت ، لمعلاروتسد  نوماریپ  مود  هیعالطا  عوضوم  اب   99/8  / خروم  900/99  / هرامش همان  وریپ 
رتفد نیا  هب  جیاتن  ساکعنا  ارجا و   ، غالبا هب  رما  راضحتسا ، تهج  لیذ  دراوم  هاگراوخریش  شخب  تسرپرس  یب ناکدوک  يزور  هنابش

: ددرگ یم لاسرا 

و یمومع  طیارش  زارحا  مازلا  رب  ینبم  یناسنا  يورین  ( 3) هدام لیذ  طیارش  ( 3,2) دنب هب  تیانع  اب 
، یبرم کمک  یبرم ، ینف ، لوئسم  طیارـش  هاگراوخریش ، رد  لاغتشا  تهج  هدش  دای  دـنب  رد  جردـنم  یصاصتخا 
یسررب و ( 3) هدام تاجردنم  اب  قباطم  اهورین  ریاس  نابهگن و  يراتـسرپ ، سانـشراک  کشزپ ، یعامتجا ، راکددم 

هب تیانع  اـب  نینچمه  .ددرگ  دنتـسم  تبث و   ( هاگراوخریش یناسنا  يورین  یصصخت  شنیزگ  )1 هرامش مرف  رد 
شنیزگ و هدش ، دای  دنب  تاجردنم  اب  قباطم  یناسنا  يورین  ( 3) هدام لیذ  یصصخت  هبحاصم  شنیزگ و  ( 3,3) دنب
رد هـتفرگ  تروـص  هبحاـصم  شنیزگ و  جــیاتن  جرد  تاعالطا و  تبث  روـظنم  هب  ماـجنا و  یـصصخت  هبحاـصم 

.دوش لیمکت  مرف  نیمه 

.مناهاوخ لاعتم  دنوادخ  زا  ار  امش  نوزفازور  قیفوت 
 

: هب تشونور    

یعامتجا  روما  یگنهرف و  مرتحم  نواعم  دیرف  يدوعسم  هللا  بیبح  رتکد  ياقآ  بانج 

تسارح  يزکرم  رتفد  مرتحم  لکریدم  سیئر و  رواشم  يراتس  نموه  ياقآ  بانج 

یتلودریغ  زکارم  تاسسوم و  رب  تراظن  هعسوت و  هناخریبد  مرتحم  سیئر  دادهب  يداه  ياقآ  بانج 

ناناوجون  ناکدوک و  روما  نواعم  یکاخ  دمحا  رتکد  ياقآ  بانج 

ناناوجون   ناکدوک و  ياه  هناخ  رد  نادنزرف  يزاس  دنمناوت  تبقارم و  هورگ  مرتحم  سیئر  روپ  مراص  میرم  مناخ  راکرس 

ییاباب دیعس 
ناناوجون ناکدوک و  روما  لکریدم 

 : همان  900/99/94895هرامش 

 : 1399/8/19خیرات

درادنتسویپ :

یاع ه                                                                   
 



    

                                            
ناتسا یتسیزهب  مرتحم  لک  ریدم 

 ( شزومآ  ) هاگراوخریش يراذگاو  هرامش 4  هیعالطا  عوضوم   : 

مراهچ هیعالطا  مارتحا                                                                  مالس و  اب 

و هرادا  سیسأت ، لمعلاروتسد  نوماریپ  موس  هیعالطا  عوضوم  اب  خروم 99/8/19  هرامش 900/99/94895  همان  وریپ 
نادـنزرف هب  هیارا  لباق  تامدـخ  تیفیک  دوبهب  روظنم  هب  هاگراوخریش  شخب  ) تسرپرس یب ناکدوک  يزور  هنابش زکارم  لالحنا 

یناسنا يورین  يدربراک  یملع و  تراهم  شناد ، حطس  ءاقترا  فده  اب  هاگراوخریش و  هرادا  نایلوتم  يوس  زا  اپون  ناکدوک  راوخریش و 
هزوح هب  تسا  دنمـشهاوخ  .تسا  هدیدرگ  نیودـت  ( 2  ) و ( 1  ) هرامش تسویپ  لوادج  حرـش  هب  یـشزومآ  ياه  هرود هاگراوخریش ،
رتفد نیا  اب  یگنهامه  رد  لیذ و  ییارجا  طباوض  اب  قباطم  دییامن  غالبا  ناتسا  رد  شزومآ  رما  رد  لیخد  ياه  هزوح رگید  یصصخت و 

: دنیامن سکعنم  هطوبرم  تادنتسم  هارمه  هب  ار  جیاتن  مادقا و  اه  هرود يرازگرب  تهج  یضتقم  نامز  رد 

، ینف نالوئسم  زا  معا  هاگراوخریـش  یناسنا  يورین  هریدم و  تأیه  ءاضعا  لماعریدـم ، شزومآ  تهج  رظن  دروم  ياه  هرود
.تسا هدیدرگ  ینیب  شیپ نارات  ـ سرپ نایبرم و  کمک  یتیبرت ، نایبرم  ناراکددم ،

راک هب  عورش  زا  شیپ  هاگراوخریش  تبقارم  یـصصخت  میت  تیلاعف و  هناورپ  نتفرگ  زا  شیپ  هریدم  تأیه ءاضعا  لماعریدم و 
.دنشاب یم هطوبرم  همان  یهاوگ ذخا  اه و  هرود ندنارذگ  هب  فظوم 

روظنم هب  صوصخ و  نیا  رد  مج  ـ ـسنم ياـه  يزیر هما ـ نرب یتلودریغ و  شخب  ینا  ـ ـسنا يورین  شزومآ  ترور  ـ ـض هب  رظن 
. تسا یمازلا  یشزومآ  ياه  هرود رد  نابطاخم  هیلک  تکرش  اه ، هنیزه فالتا  زا  يریگولج 

.دریذپ یم تروص  ناگدننک  تکرش  هب  یجنس  رظن  مرف  هیارا  قیرط  زا  اه  هرود زا  یبایزرا 
. تسا یمازلا  اه  هرود يارجا  نسح  رب  تراظن  روظنم  هب  یشزومآ  ياه  هرود رد  ناتسا  هداوناخ  هبش لوئسم  سانشراک روضح 

تروص هب  روکذم  ياه  شزومآ يرازگرب  نابطاخم ، شزومآ  موزل  نینچمه  اـه و  يراذـگاو نامز  ندوب  توافتم  هب  هجوت  اب 
رارق اه  ناتـسا رایتخا  رد  ارجا  تهج  اه  شزومآ ياوتحم  همانرب و  .د  وب دهاوخ  نیالنآ  هدش و  طبض  ياه  شزومآ زا  یبیکرت 

. تفرگ دهاوخ 
طسوت ...و ) یبایزرا  ياه  مرف جیاتن  ناگدننک ، تکرش  یماسا  تسیل  ) يرازگرب زا  سپ  یشزومآ  ياه  هرود يرازگرب  شرازگ   

. ددرگ لاسرا  میظنت و  ناتسا  هداوناخ  هبش لوئسم  سانشراک 
ءاطعا یشزومآ  ۀمان  یهاوگ دنا  هدش قفوم  هرود  نآ  نومزآ  رد  هک  یناگدننک  تکرـش هب  هرود ، ره  نایاپ  زا  سپ  تسا  يرورض 

.دریذپ تروص  ناتسا  طسوت  شزومآ  رتفد  زا  هرداص  ياه  همانیهاوگ تفایرد  يریگیپ  .ددرگ 

.مناهاوخ لاعتم  دنوادخ  زا  ار  امش  نوزفازور  قیفوت 

 

: هب تشونور    

یعامتجا  روما  یگنهرف و  مرتحم  نواعم  دیرف  يدوعسم  هللا  بیبح  رتکد  ياقآ  بانج 

ناناوجون  ناکدوک و  روما  نواعم  یکاخ  دمحا  رتکد  ياقآ  بانج 

ناناوجون  ناکدوک و  ياه  هناخ  رد  نادنزرف  يزاس  دنمناوت  تبقارم و  هورگ  مرتحم  سیئر  روپ  مراص  میرم  مناخ  راکرس 

ناناوجون   ناکدوک و  يزاسدنمناوت  تبقارم و  هورگ  مرتحم  سیئر  یگیبریم  منبش  رتکد  مناخ  راکرس 

ییاباب دیعس 
ناناوجون ناکدوک و  روما  لکریدم 

 : همان  900/99/95490هرامش 

 : 1399/8/20خیرات

درادنتسویپ :

یاع ه                                                                   
 



    

                                            
ناتسا یتسیزهب  مرتحم  لکریدم 

هرامش 5)  هیعالطا   ) هاگراوخریش تیریدم  رد  هیریخ  تاسسؤم  تیفرظ  زا  هدافتسا  تهج  ناوخارف  ماجنا  هوحن  عوضوم   : 

مجنپ هیعالطا   

مارتحا                                                                                   مالس و  اب 

و هرادا  سیسأت ، لمعلاروتسد  نوماریپ  مراهچ  هیعالطا  عوضوم  اب  خروم 99/8/20  هرامش 900/99/95490  همان  وریپ 
طسوت ارجا  غالبا و  هب  رما  راضحتـسا ، تهج  لیذ  دراوم   ( هاگراوخریش شخب  ) تسرپرس یب ناکدوک  يزور  هنابش زکارم  لالحنا 

: ددرگ یم لاسرا  عوضوم  اب  طبترم  ياه  هزوح رگید  ناتسا و  هداوناخ  هبش یصصخت  هزوح 

هرامش 900/99/89468 هب  یغالبا  لوا  هیعالطا  رد  تسویپ  ناوخارف  نتم  اب  دیاب  ناتـسا  رد  هرداص  ناوخارف  نتم  - 1
.دشاب ناسکی    99/8/6 خروم  

.دسرب ناتسا  رد  نادنزرف  هداوناخ  هبش زکرم  ياراد  لاعف  تاسسؤم  هیلک  عالطا  هب  یمومع  نالعا  - 2

.ددرگ نالعا  لک  هرادا نآ  تیاس  یمسر و  همانزور  رد  ناوخارف  - 3

هیلک عالطا  هب  يراگن  هماـن قیرط  زا  ناوخارف  عوضوم  قوف ، ياهدـنب  داـفم  هب  هجوت  اـب  یموـمع  نالعا  رب  هوالع  - 4
.دوش هدناسر  نادنزرف  هداوناخ  هبش زکرم  ياراد  لاعف  تاسسؤم 

.تسا یمازلا  رتفد  نیا  هب  اه  نآ ریواصت  لاسرا  دشاب و  یم ناوخارف  تادنتسم  هلمج  زا  اه  همان - 5

.ددرگ لاسرا  رتفد  نیا  هب  ناتسا  یتسیزهب  لک  هرادا طسوت  هیریخ   تاسسؤم  زا  یتفایرد  ياه  تساوخرد یمامت  - 6

.مناهاوخ لاعتم  دنوادخ  زا  ار  امش  نوزفازور  قیفوت 
 

: هب تشونور    

یعامتجا  روما  یگنهرف و  مرتحم  نواعم  دیرف  يدوعسم  هللا  بیبح  رتکد  ياقآ  بانج 

تسارح  يزکرم  رتفد  مرتحم  لکریدم  سیئر و  رواشم  يراتس  نموه  ياقآ  بانج 

یتلودریغ  زکارم  تاسسوم و  رب  تراظن  هعسوت و  هناخریبد  مرتحم  سیئر  دادهب  يداه  ياقآ  بانج 

ناناوجون  ناکدوک و  روما  نواعم  یکاخ  دمحا  رتکد  ياقآ  بانج 

ناناوجون   ناکدوک و  ياه  هناخ  رد  نادنزرف  يزاس  دنمناوت  تبقارم و  هورگ  مرتحم  سیئر  روپ  مراص  میرم  مناخ  راکرس 

ییاباب دیعس 
ناناوجون ناکدوک و  روما  لکریدم 

 : همان  900/99/97873هرامش 

 : 1399/8/27خیرات

درادنتسویپ :

یاع ه                                                                   
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  به نامش و به ياريش

  

  
  اجتماعي امور معاونت 

  دفتر امور كودكان و نوجوانان

  

 

 

  تسرپرسروزي كودكان بيتأسيس، اداره و انحالل مراكز شبانه دستورالعمل

   شيرخوارگاهبخش 

  سال3از بدو تولد تا شيرخواران و كودكان نوپامراقبت و پرورش 
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  مقدمه 

از بـدو تولـد تـا     شـيرخواران و كودكـان نوپـا   روزي ي مراقبـت شـبانه  شيرخوارگاه مركزي اسـت كـه وظيفـه   

اهميـت رشـد و پـرورش مغـز و      دليـل  هـا بـه  رخوارگاهكيفيت خدمات ارايه شـده در شـي  دار است. ماه تمام را عهده36

باشـد. شـرايط نـامطلوب بـدو     از حساسـيت و اهميـت بـااليي برخـوردار مـي      هاي زندگي،ذهن كودك در نخستين سال

ــربه ــد، ض ــتول ــيبي روان ــان اوليــه و آس ــدايي از مراقب ــوالنيي ج ــدگي ط ــاي زن ــراي ه مــدت در مراكــز نگهــداري ب

هـا و  كنـد كـه نيازمنـد برنامـه    هـاي جـدي مواجـه مـي    ، رشد و تحول مطلـوب را بـا چـالش   شيرخواران و كودكان نوپا

منـد جهـت تقويـت مراقبـت از كودكـان درون خـانواده و تــأمين محـيط زيسـتي، عـاطفي و اجتمـاعي            اقدامات نظام

  .هاي قبلي باشدكه پاسخگوي رشد مطلوب و كاهش آسيباي به گونهمناسب در شيرخوارگاه است 

  

  اهداف )1 ماده

 الف)هدف كلي:

 هاي اجتماعيردمي و سرمايههاي ماستفاده از ظرفيتبا ارتقاء كيفيت خدمات ارائه شده به فرزندان 

 ب) اهداف رهبردي:

 به خانواده جايگزين تر شيرخواران و كودكان نوپاسازي براي انتقال سريعزمينه .1

  به خانواده مددكاري جهت بازپيوند شيرخواران و كودكان نوپا اقداماتتسهيل در  .2

 ايجاد احساس امنيت و پرورش دلبستگي ايمنكمك به  .3

 رشد، تكامل و تعاليفرد هر كودك براي پتانسيل منحصربه تقويتفزايش و ا .4

  ارتباطات بين فرديو  هاي كالميمهارتافزايش  .5

 در شيرخواران و كودكان نوپا حس خودمختاري و استقالل اطراف و تقويت تشويق كنجكاوي در مورد جهان .6

 هاكتشاف و حل مسئل زايش ظرفيت كودك براياف .7

ـ اجتماعي      .8 ـ عاطفي و شخصي  ـ حركتي، شناختي، هيجاني  شيرخواران و كودكان كمك به پرورش ابعاد جسمي 

 نوپا

  

  ) تعاريف و مفاهيم  2ماده 

  يشهرستان و ياستان ،يكشور ستاد مختلف سطوح در يستيبهز سازمان التيتشك :سازمان .1

دفتر  نامهخانواده) است كه در اين شيوهدفتر امور كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي كشور(حوزه شبه دفتر ستادي: .2

 شود.ستادي ناميده مي

به ماه تمام را  36از بدو تولد تا  شيرخواران و كودكان نوپاروزي ي مراقبت شبانهمركزي است كه وظيفه شيرخوارگاه: .3

 برعهده دارد. جانبه و خدمات تخصصي تحت مراقبتمنظور برخورداري از شرايط مناسب رشد و پرورش همه

 شيرخوارگاه را بر عهده دارد. كه مديريت فردي منتخب موسسه غيردولتي با تاييد دفتر ستادي :فنيمسئول .4

نفر كارشناس ناظر 1شناس و نفر روان1نفر مددكار، 1از حداقل  منتخب يتيم :سازمان اجتماعي كارشناسي تخصصي تيم .5

 را بر عهده داشته و توسط و... ، بازپيوندفرزندخواندگياز جمله  تخصصيهاي نظارتي و فعاليتانجام امور كه سازمان 

افزوده مددكار 1 در شيرخوارگاه نوپاشيرخوار و كودك 10به ازاي ظرفيت هر ( .شوندمي بهزيستي استان منصوب

 )شود.مي
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شخص حقيقي يا حقوقي  :صاحب امتياز  .6 شده، يك يا چند مجوز   شود كه پس از طي مراحل پيش اي اطالق ميبه  بيني 

صادره از سوي سازمان بهزيستي اعم از پروانه تاسيس و پروانه فعاليت را دريافت و اقدام به تاسيس مركز يا موسسه           

  نمايد.ميغيردولتي 

 جوزم صدور ونيسيكم توسط دستورالعمل، نيا در شده ينيبشيپ مراحل يط از پس كه است يمجوز :ياصول موافقت .7

 يانسان يروين نيتأم و زيتجه ساختمان، يسازآماده به نسبت تا شوديم صادر انيمتقاض يبرا ماهه18 اعتبار با استان

 كي تنها ياصول موافقت است، ذكر انيشا. ندينما اقدام گفته شيپ زمان مدت در الزم يهاهيدييتأ كسب و ازين مورد

  .است ديتمد قابل آن دارنده درخواست به و ماه شش مدت به تيفعال پروانه اخذ يبرا فرصت ياعطا منظور به و بار

 يفمعر و نيتأم و زيتجه از پس آن، از يبرداربهره و مركز تيفعال تداوم و شروع يبرا كه است يمجوز :تيفعال پروانه .8

  .شوديم صادر ساله5 اعتبار با ازين مورد يانسان يروين

 تيفعال تداوم و شروع منظور به انيمتقاض يبرا شده ينيبشيپ مراحل يط از پس كه است يمجوز :سيتأس پروانه .9

  .شوديم صادر ساله5 اعتبار با يردولتيغ مؤسسه

 ازمانس يسو از سيتاس پروانه افتيدر از پس يرتجاريغ و ياسيرسيغ هدف با كه است ياموسسه :يردولتيغ مؤسسه .10

 وسسهم و يرانتفاعيغ يردولتيغ موسسه نوع دو بر و شده ليتشك سازمان اهداف يراستا در خدمت ارائه يبرا يستيبهز

  .است يانتفاع يردولتيغ

هاي حوزه مديركل امور كودكان و نوجوانان(رئيس كميته)، روساي گروه متشكل از ايكميته :يستاد خانوادهشبه تهيكم .11

با نظر معاون امور اجتماعي  خانوادهنظر در حوزه شبهصاحبنفر 2خانواده، حوزه شبه انكارشناسنفر از 2خانواده، شبه

 ملدستورالع نيا فادم ياجرا حسن بر تخصصي نظارت تيمسئولكه ها) (ترجيحا از اعضاي هيئت علمي دانشگاهسازمان

  .بر عهده دارد را

 تحت انكودك به مربوط امور هيكل در استان سطح درتخصصي  نظارت و يرگيميتصم مرجع :استان خانوادهشبه تهيكم .12

 ،ياجتماع امور معاون ركل،يمد متشكل از، بازپيوند و فرزندخواندگي رشيپذ جمله از استان يستيبهز يسرپرست

 ورتص در(موضوع با مرتبط كارشناس ،يحقوق كارشناس شهرستان، كارشناس و استان خانوادهشبه مسئولكارشناس

  .ودشيم دهينام استان تهيكم دستورالعمل نيا در و است مستقر استان يستيبهز ستاد در تهيكم نيا. است) ازين

 يسرپرست تتح كودكان تيوضع برتخصصي  نظارت و يريگيپ تيمسئول كه است يمرجع :شهرستان خانوادهشبه تهيكم .13

 يتسيبهز سيير متشكل از آن اعضاء و دارد عهده بر استان خانوادهشبه تهيكم نظارت با را) خانواده و خانه(شهرستان

 با مرتبط كارشناس و شهرستان خانوادهشبه كارشناس شهرستان، يستيبهز ياجتماع امور مسئول شهرستان،

  . باشديم) ازين صورت در(موضوع

 و تاس شده نيتأم سازمان توسط كودكان از تيحما يبرا كه است يمراقبت داتيتمه يتمام شامل :نيگزيجا مراقبت .14

  .دباشيم روزيشبانه مراقبت مراكز در اسكان اي) موقت نيام ،يفرزندخواندگ(نيگزيجا خانواده توسط ينگهدار از اعم

 و مراقبت تيوضع تا شوديم نيگزيجا مراقبت ستميس به كودك ورود به منجر كه است ياقدامات مجموعه :رشيپذ .15

  . شود نييتع و يبررس يو يسرپرست

 به و انجام استان و شهرستان خانوادهشبه تهيكم و مراقبت ميت ياعضا توسط كه است ياقدامات مجموعه :ونديبازپ .16

 قبتمرا يبرا سازمان تياولو نياول خانواده ونديبازپ. شوديم منجر يستيز خانواده به كودك يسرپرست مجدد يواگذار

  .است كودكان از

 .باشديم يقهر يول يسو از منصوب يوص و يپدر جد مادر، پدر، منظور :كودك يقانون سرپرستان اي سرپرست .17
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 با طابقم كه است نيگزيجا مراقبت ستميس در بدسرپرستو  سرپرستيب معلول كودكان رشيپذ منظور :سازيشامل .18

 تاناس در سازيشامل مشترك تهيكم صيتشخ با و دستورالعمل نيا در شده ذكر ضوابط و طيشرا و طرح يياجرا ضوابط

  .شوديم انجام

اي از مدارك، اطالعات و مستندات مربوط به فرزند، خانواده و بستگان مؤثر وي و اقدامات مجموعه اجتماعي: پرونده .19

 ود.شصورت محرمانه نگهداري مي توسط مددكار اجتماعي تنظيم و به ت است كه از بدو پذيرش كودكاعضاي تيم مراقب

 ، رشد و تكاملپزشكي ت مربوط به امور بهداشتي،ها و گزارش اقدامااي از اطالعات، فرممجموعه :سالمت پرونده .20

  شود.ميتنظيم و براي هر كودك ثبت  تارپرس كه توسط پزشك يا شيرخواران و كودكان نوپا جانبههمه

  

  نيروي انساني )3ماده 

  تركيب) 3,1

 مسئول فني .1

 نفر)1 در هر شيفتنوپا كودك شيرخوار و 6به ازاي هر (مربي .2

 نفر)1در هر شيفت  نوپاكودك شيرخوار و 6به ازاي هر (مربيكمك .3

افــزوده  نفــر1 نوپــاكــودك شــيرخوار و 30بــه ازاي هــر نفــر و 1شــيرخوار و كــودك 30تــا (مــددكار اجتمــاعي .4

 ).شودمي

 در هـر شـيفت   نوپـا كـودك  شـيرخوار و  20بـه ازاي هـر   نفـر و  1شـيرخوار و كـودك   20تا (يپرستاركارشناس  .5

 ).شودافزوده مي نفر1

 كودك) 50(ويژه شيرخوارگاه با ظرفيت باالي ك نفر پزشك عموميي .6

 برده شود.وقت بهرهپاره نفر از حضور پزشك50با ظرفيت زير  در شيرخوارگاه :1تبصره

  شوند.حراست استان انتخاب  ، تاييد و تحت نظارتمورد نياز در هر شيفت با گزينشبه تعداد  نگهبان :2تبصره

ـ   نيبه منظـور تـأم   تيم مراقبتي يانسان يرويمجموعه ن :3تبصره  ريفرزنـدان در نظـر گرفتـه شـده و سـا      يامـور مراقبت

   گردد. نيتام ازيو... بر حسب ن آشپز، خدمتگذاراعم از  روهاين

مـاه اطالعـات   3در پروسه انتقال شيرخوارگاه از بخش دولتـي بـه بخـش خصوصـي ضـروري اسـت بـه مـدت          :4تبصره

مرحلـه جابجـايي كاركنـان بايـد بـا نظـارت عاليـه         و تجربيات از طريق كاركنان فعلي به كاركنان جديـد انتقـال يابـد.   

در ي آسـيب هـا را طـي نمـوده و    اي صورت پذيرد كـه كاركنـان جديـد مراحـل احـراز صـالحيت      مديركل استان به گونه

در صـورت تشـخيص مـديركل زمـان جابجـايي      متوجـه شـيرخواران و كودكـان نوپـا نگـردد.      كاركنان  فرايند جابجايي

  باشد.يد ميماه قابل تمد1نيروها تا 

  ) شرايط3,2

  است: الزامياحراز شرايط زير براي اشتغال افراد در شيرخوارگاه 

 شرايط عمومي ) 3,2,1

 معتبر بهداشتكارت  .1

  پزشك معتمد سازمان روانپزشك و به تأييد جسم و سالمت اعصاب و روان  گواهي سالمت .2

افـرادي كـه در فرآينـد اسـتخدام      بـراي (و انجـام گـزينش   اخذ تاييديه صالحيت فـردي و اجتمـاعي حراسـت    .3

 ).انداين گواهي را نداشته

بــراي افــرادي كــه در فرآينــد اســتخدام ايــن گــواهي را (و عــدم اعتيــاد گــواهي عــدم سوءپيشــينه كيفــري .4

 ).اندنداشته
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  شرايط اختصاصي) 3,2,2

  :مسئول فني •

  پرستاري ارشديكارشناس ايو  يعموم يپزشكدكتراي مدرك تحصيلي حداقل  يدارا .1

  حضور تمام وقت در ساعات اداري .2

  باشد.مي خانواده ستاديكميته شبهمنوط به تاييد مسئول فني صالحيت  :5تبصره

 :مربي •

 يتمــام(يشناســ روان هــاي رشــته در هــاي مــرتبطرشــته مــدرك تحصــيلي حــداقل كــاردانيدارا بــودن  .1

 ييراهنما و مشاوره ،)هاشيگرا يتمام(يتيترب علوم ،ياجتماع خدمات و ياجتماع يمددكار ،)هاشيگرا

 هاي ضمن خدمت مصوب سازمانآموزشي تربيت كودك و آموزشگذراندن دوره  .2

 مونث   .3

  سال است.60حداكثر سن و سال 25 يتيترب يپست مرب يتصد يحداقل سن برا .4

 مربي:كمك •

 دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم .1

  مصوب سازمانهاي ضمن خدمت گذراندن دوره آموزشي تربيت كودك و آموزش .2

  مونث .3

  سال است.60سال و حداكثر سن  20 يمربكمك پست  يتصد يحداقل سن برا .4

 ددكار اجتماعي:م •

هـاي مــورد تأييــد  بـودن مــدرك تحصــيلي حـداقل كارشناســي رشــته مـددكاري اجتمــاعي از دانشــگاه    دارا .1

 آوريوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت علوم، تحقيقات و فن

  كار به عنوان مددكار اجتماعيماه سابقه 6حداقل  .2

 ارتبـاط تنگاتنـگ و حسـن تعامـل     تخصصـي كارشناسـي اجتمـاعي اسـتان    مددكار اجتماعي بايد با تيم  :6تبصره

  داشته باشد.

 پزشك:  •

ارت بهداشـت، درمــان و  هــاي مـورد تأييــد وز دارا بـودن مــدرك تحصـيلي حــداقل پزشـكي عمــومي از دانشـگاه    

 آموزش پزشكي

ـ    نفر، در 50ها با ظرفيت زير شيرخوارگاهدر  :7تبصره ي پزشـك باشـد، نيـازي بـه حضـور      صـورتي كـه مسـئول فن

   نيست. يديگر پزشك

  صورت پذيرد.اي توسط پزشك متخصص اطفال پايش رشد و تكامل و ويزيت دوره :8تبصره

 حسب ضرورت انجام پذيرد.  و مراكز درماني به ساير پزشكان متخصص ارجاع :9تبصره

 :  يپرستارناس كارش •

ارت بهداشــت، درمــان و هــاي مــورد تأييــد وزدارا بــودن مــدرك تحصــيلي حــداقل ليســانس پرســتاري از دانشــگاه

  آموزش پزشكي

 نيروهاي خدماتي:  •

گـري  شده در مركز نظير مسـتخدم، آشـپز و غيـره بايـد شايسـتگي الزم بـراي تصـدي       ساير كاركنان به كار گرفته

  شغل مربوطه را داشته باشند.

  است. رخوارگاهيشاغل در ش يقرارداد يقبل يروهايبا ن يريبكارگ تياولو :10تبصره
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  :مصاحبه تخصصيگزينش و ) 3,3

صـورت  شـيرخوارگاه   مراقبتـي  كاركنـان كليـه  خـانواده اسـتان بـراي    جام مصاحبه تخصصي توسط كميته شـبه ان .1

  .گيردمي

هاي مصـاحبه ارزيـابي دانـش و مهـارت مشـتمل بـر قـوانين و مقـررات مـرتبط شـيرخوارگاه، آشـنايي بـا             محور .2

)، حقـوق كـودك، روانشناسـي رشـد و تحـول كـودك، آشـنايي بـا         مسئول فنيمفاهيم مديريت(صرفاً براي پست 

ـ هـاي شـايع   آشـنايي بـا بيمـاري   ، هـاي اوليـه  هاي كمـك مشكالت رفتاري و عاطفي كودكان، مهارت يرخواران و ش

 ،، تحمـل و تـاب آوري  نفـس اعتمادبـه هـاي شخصـي مشـتمل بـر     ، بهداشت و ايمني كودك و ويژگـي كودكان نوپا

 باشد.، راز داري و سالمت معنوي ميعالقمندي به كار با كودك

ن مـرتبط در جلسـه مصـاحبه دعـوت بـه      نيـاز از متخصصـا  خانواده استان مجاز خواهد بود در صـورت  كميته شبه .3

 آورد.عمل 

و اسـتان  خـانواده  كميتـه شـبه   پيشـنهاد مؤسسـه خيريـه، بررسـي     شـيرخوارگاه پـس از   مسـئول فنـي  انتصاب  .4

تـداوم خـدمت    شـروع و  .اسـت سـتادي   خـانواده كميتـه شـبه  معرفي مديركل استان منوط بـه مصـاحبه و تاييـد    

 در هر سال است. نسبت به عملكرد مستلزم اخذ تأييد دفتر ستادي وي

  گيرد.توسط مرجع گزينش در سطح استان انجام ميانجام گزينش  .5

  :هاي آموزشي ضمن خدمت) دوره3,4

هـاي بـازآموزي بهزيسـتي    هاي آموزشي مطابق با مـوارد ابـالغ شـده از سـوي دفتـر سـتادي و دوره      گذراندن دوره .1

ــا  ــدن ك ــي دوران خــدمت و گذران ــتان در ط ــار راس ــه ك ــروع ب ــيش از ش ــامي ورزي پ ــراي تم ــدمت ب ــمن خ و ض

  باشد.اندركاران شيرخوارگاه ضروري ميدست

ت رسـاعته بـه عنـوان كـارورزي تحـت نظـا      24شـيفت  10براي تصدي شغل مربي قبل از شروع به كـار، گذرانـدن    .2

  شيرخوارگاه الزامي است. فنيمسئول

هـاي آموزشـي ابـالغ شـده توسـط دفتـر سـتادي        شـيرخوارگاه گـواهي دوره   فنـي مسـئول براي تصـدي پسـت    .3

  ضروري است.

 

  خدمات و شرح وظايف كاركنان) 4ماده

  مسئول فنيالف) 

در راسـتاي تحقـق منـافع عاليـه كـودك، مفـاد دسـتورالعمل جـاري و          شيرخواران و كودكـان نوپـا  ارايه خدمت به  .1

  رات صادره از سوي سازمانها و دستواجراي كليه قوانين، مقررات، بخشنامه

  هاي الزمراهنمايي و حمايت نظارت بر حسن اجراي وظايف كليه كاركنان و ارايه .2

  هاي مرخصي آنانب و تنظيم برنامهامر حضور و غيا يدگي به امور استخدامي كاركنان،رس .3

منظـور بهبـود وضـعيت مراقبتـي، تربيتـي، آموزشـي و فرهنگـي و         هـا و پيشـنهادات الزم بـه   ها، برنامـه ارائه طرح .4

  ؤسسه و اخذ تأييد سازماناجراي آن بعد از هماهنگي با م

ي امـور و تشـكيل   امنظـور ايجـاد همـاهنگي و حسـن اجـر      بـه هـاي مختلـف شـيرخوارگاه    نظارت كلـي در بخـش   .5

ظـر در راسـتاي ارتقـاي    راهنمـايي و تبـادل ن   منظـور مشـاوره،  سـاير كاركنـان، بـه    جلسات با اعضاي تيم مراقبت و

 كيفيت خدمات

  جهت تنظيم برنامه مراقبتشكيل منظم جلسات تيم مراقبت ت .6

هاي الزم جهت رسيدن به رشـد جسـماني، شـناختي، هيجـاني، اجتمـاعي و نظـارت دقيـق بـر اجـراي          زمينهايجاد  .7

  ي مراقبتموقع برنامه صحيح و به

 نوع پيشامد در حدود مقرراتو پاسخگويي در قبال بروز هر وليت كودكان تحت سرپرستي قبول مسئ .8
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  استان شده به بهزيستي شهرستان و هاي حادثگزارش حوادث و بحران .9

ــا مؤسســه .10 ــه، پوشــاك(اعم شــيرخواران و كودكــان نوپــاجهــت پيگيــري نيازهــاي  مكاتبــه ب ، پزشــكي و از تغذي

 انساني، تفريحي و...)دارويي، نيروي 

در مسـير واگـذاري دقيـق، سـريع و قـانوني اطفـال        تخصصي كارشناسـي اجتمـاعي سـازمان   همكاري كامل با تيم  .11

  يا بازپيوند آنان

، در صـورت عـدم   شـيرخواران و كودكـان نوپـا   شـيرخوارگاه در قبـال    فنـي مسـئول با عنايـت بـه مسـئوليت     :1تبصره

ضـروري   و ايجـاد مخـاطره بـراي آنـان،     شـيرخواران و كودكـان نوپـا   بـراي رفـع نيازهـاي     مؤسسهپاسخگويي مناسب 

 د.گردبه دفتر ستادي گزارش بهزيستي شهرستان و استان اعالم شود يا راتب به صورت كتبي به اطالع است م

 شيرخواران و كودكان نوپاو سالمت  هاي اجتماعينظارت بر تهيه و تكميل پرونده .12

 در ساعات فعاليت مقرر ركزحضور مستمر در م .13

 مقررات، اداره امور داخلي و انجام مكاتبات اداري در چارچوب ركزهاي مريزي و نظارت بر فعاليتبرنامه .14

كـل  اداره بهزيسـتي شهرسـتان و اداره  هـاي ارسـالي و همكـاري بـا     هـا و بخشـنامه  ها، دستورالعملنامهآيين ياجرا .15

  بهزيستي استان

تحصـيلي   ، خـانوادگي، كـارت بهداشـت، تصـوير مـدرك     يهاي نيروي انساني شـامل مشخصـات فـرد   تنظيم پرونده .16

  هاي مرتبط سازماننهي و ثبت كامل اطالعات كاركنان در ساماو گواهينامه دوره آموزش

 ريزي براي رفع آنو برنامه شيرخوارگاه رسيدگي به مسائل و مشكالت .17

غفلـت قـرار   مـورد  رد قصـور و  اگـزارش فـوري مـو    و آزاريبيني احتمال وقـوع كـودك  الزام كاركنان به توجه و پيش .18

 ي و مكتوب به بهزيستيرساني آني شفاهو اطالع شيرخواران و كودكان نوپاگرفتن 

 هاي آموزشي و بازآموزي سازماناهدر كارگ كاركنانفراهم آوردن زمينه شركت  .19

 ارهاي الزم براي ارائه به سازمانها و آمتهيه و تنظيم گزارش .20

 يييديه به هنگام مرخصأعرفي جانشين واجد شرايط به سازمان و كسب تم .21

 ن نوپاشيرخواران و كودكاهداشت فردي و وضعيت تغذيه نظارت بر بهداشت محيط، ب .22

  يا بحرانهاي اوليه در مواقع بروز حادثه اقدام سريع در انجام كمك ريزي برايبرنامه .23

 قام مافوق در چارچوب وظايف كارياجراي دستورات محوله از سوي م .24

 ) مددكار اجتماعيب

پيگيري و انجام موارد زير اي به عنوان يكي از اعضاي تيم مراقبت، هاي حرفهگيري از دانش و مهارتبهره بامددكار اجتماعي 

 دار است: را عهده

ملي كودك تا حصول نتيجه و در صورت نياز پيگيري سند ازدواج  شمارهصدور شناسنامه و و اقدام جهت پيگيري  .1

 شناسنامه والد، كارت اقامت و... دائم يا موقت مادر، پيگيري

 تا حصول نتيجه كودكان نوپاشيرخواران و صدور بيمه درماني كودك و بيمه تأمين آتيه و اقدام جهت پيگيري  .2

و حق ارث، ديه  دولتي يارانه آزاري،كودك مانند شيرخواران و كودكان نوپااقدام جهت پيگيري مسائل حقوقي  .3

ها ارث ديده(در صورت شناسايي والدين)، يارانه و... و ثبت مشخصات تمامي افرادي كه كودك از آنوالدين حادثه

 برد در پرونده اجتماعيمي

دو ورود اعم مجموعه وسائل همراه كودك در بشامل حفظ مدارك و اطالعات هويتي كودك،  پيگيري و اقدام جهت .4

 همچنين وتوسط بخش دولتي به خانواده  انتقالتا زمان  بايگاني در پرونده فرزند و ثبت ، نامه وبازيو اسباب از لباس

 طالعات هويتي در پرونده اجتماعياثر انگشت كودك و همراهان و اعضاي خانواده وي جهت تكميل ا ثبت

 يآزاركودك آثار لحاظ از ليتحو زمان در كودك يبررس ضمن است موظف فتيش پرستار يادارريغ ساعات در :3صرهتب

 .دينما اقدام فوق موارد ثبت و جلسه صورت ميتنظ به نسبت
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هاي فرهنگي، تربيتي و تفريحي متناسب با مراقبت فعاليت برنامها شامل ريزي و اجرپيگيري و اقدام جهت برنامه .5

 تيم مراقبت يتعامل با ديگر اعضا در كودكان نوپاسن، عاليق و شرايط 

هاي مردمي در راستاي توانمندسازي معيشتي و تربيتي ن و ساماندهي كمكاهاي خيردهي مشاركتجهت .6

 جانبه رشدي فرزندانهاي همهو تأمين اولويت (جهت بازپيوند)هاخانواده

 به منظورها و بازديدها شامل عكس، فيلم و يا گزارش جلسات بانك اطالعات و مستندات مالقاتثبت و بايگاني  .7

اي و اصل ، با رعايت رازداري حرفههاي هويتي در نوجوانياز بحران دهي به هويت خانوادگي و پيشگيريشكل

 محرمانه بودن 

... وجود دارد، در صورتي كه واجد رخيص موقت از زندان، بيمارستان وبراي والدين زيستي كه امكان خروج يا ت :4تبصره

 فراهم شود. شيرخوارگاهصالحيت باشند پس از هماهنگي با مرجع قضايي شرايط مالقات در 

يش از يك ماه ماندگار هاي جدي روحي، رواني فرزند طي فرايند مالقات كه آثار آن بدر صورت مشاهده آسيب :5تبصره

  ارسال گردد. به تيم كارشناسي اجتماعي سازماناشد، گزارش مددكاري جويي توسط تيم مراقبت بقابل چارهباشد و غير

 شكالت رفتاريدر صورت مشاهده يا تشخيص اختالالت و مبه تيم مراقبت رساني و اطالع تهيه گزارش مكتوب .8

 ني)فق(مسئولمافو هرگونه سوء رفتار را به مقامگزارش و در مركز  شيرخواران و كودكان نوپارعايت حقوق بر نظارت  .9

هماهنگي مددكار تيم تخصصي ارائه اطالعات الزم در خصوص كودك در زمان مالقات متقاضيان فرزندخواندگي با  .10

 كارشناسي اجتماعي سازمان

 نتايج آن در پرونده اجتماعي كودكتمام اقدامات ياد شده در باال و ثبت  .11

  پزشك و پرستار) پ

ـ     هـاي حرفـه  پزشك و پرستار ضمن توجه و تعهد به كدهاي اخالقي و پروتكل اي تـيم  اي خـود بـه عنـوان يكـي از اعض

  دار هستند:  ، پيگيري و انجام موارد زير را عهدهنظر مسئول فنيمراقبت تحت 

 هاي سنيهاي مربوطه براي گروههاي پيشگيرانه در حوزه سالمت جسمي و مطابق با پروتكلپايش و مراقبت .1

بر اساس نيازهاي رشدي، سالمت تغذيه، عاليق و مالحظات  شيرخواران و كودكان نوپابرنامه غذايي تنظيم ماهانه  .2

 تغذيه مشورت كارشناس(براي كودكان داراي رژيم خاص غذايي) با ياتغذيه

 هاي شخصي و اجتماعي به مربيانرتهاي الزم براي پيشگيري از حوادث و پرورش مهاآموزش ارائه .3

كارهاي و راه نسازي و آموزش مربيان درباره علل آ، آگاهنوزاديدر دوران  با توجه به شايع بودن آسپيراسيون :6تبصره

 باشد. كاهش اين مشكل ضروري مي

طباق آن با نيازهاي ها و انها و ميان وعدهميزان كالري و مواد مغذي وعدهدريافت سهم وعده غذايي و  برنظارت  .4

 رشدي

 هاياز طريق ويزيت، شرح حال گيري از مربيان و مطالعه گزارش شيرخواران و كودكان نوپاسالمت جسمي بررسي  .5

نيازمند دريافت اقدامات پزشكي خارج از خانه به  ارجاع شيرخواران و كودكان نوپايبه صورت روزانه و  تهر شيف

 خدمات مورد نياز

 براي رعايت بهداشت دهان و دندانو مربيان نوپا هاي الزم به كودكان آموزش .6

 بيمار يشيرخواران و كودكان نوپااقبت، تغذيه و مصرف دارو در بر مرنظارت  .7

 در اين خصوصهاي الزم و كاركنان و راهنمايي شيرخواران و كودكان نوپابر رعايت بهداشت فردي نظارت  .8

 گرمايشي و سرمايشي ايمن و مناسب وسايل و استفاده از هارطوبت و نور مناسب در اتاق نظارت بر تنظيم دماي هوا، .9

 هاي الزم به كاركنان در اين خصوصو ارائه آموزشبر بهداشت وسائل، تجهيزات و محيط نظارت  .10

 از بدو ورود شيرخواران و كودكان نوپاواكسيناسيون نظارت بر  .11

 مت كاركنان و تمديد كارت سالمتبر سالنظارت  .12
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 و كاركنان كودكان نوپاشيرخواران و بر رعايت اصول بهداشتي براي پيشگيري از انتقال بيماري به نظارت  .13

هاي اوليه براي مواردي نظير دسترسي به خدمات اورژانس، تنفس مصنوعي و اقدام در مورد كمك آموزش .14

 ... به كاركنانهاي وارد به سر وه به چشم، آسيبهاي واردريزي، سوختگي، مسموميت، آسيبخون

 و اقدامات بهداشتي آنمواد غذايي بر رعايت بهداشت آماده كردن غذا، نگاهداري نظارت  .15

 هاي الزموسايل برقي و وسايل حرارتي و... و ارائه توصيه بر ايمني، تجهيزات از جمله تخت،نظارت  .16

 يماندگونه آسيب، تأخير و يا عقبجهت رفع هرگو اقدام  شيرخواران و كودكان نوپابه رشد شناختي، جسمي توجه  .17

 ... در طول اقامت كودكن، تكلم وهاي اوليه از قبيل نشستن، راه رفتآموزش ارائه .18

 هاي شيفتكودك و گزارش سالمتگزارش اقدامات انجام شده در پرونده ثبت  .19

باشد و تنها با تجويز پزشك اطفال در موارد تشخيص آور براي كودكان ممنوع مياستفاده از داروهاي خواب :7تبصره

پزشك اطفال يا متخصص پزشكي، صرفاً با تجويز روانرواناختالالت خواب و در دوز مشخص بالمانع است. مصرف داروهاي 

نسخه در پرونده سالمت كودك ضروري  نظريه تشخيصي و مغز و اعصاب اطفال براي كودكان دچار اختالل مجاز است و ثبت

  است.

بايسـت اعضـاي تـيم مراقبـت بـه ويـژه مربيـان از اثـرات مصـرف داروي          جهت مـديريت مصـرف دارو، مـي    :8تبصره

  مطلع شوند. و همچنين قطع و وصل شدن دارو پزشكي بر وضعيت جسماني، رواني و رفتاري كودكانروان

  مربيت)

ـ يو درخصوص الزم اطالعات وكسب مطالعه .1 ـ  و رشـد  مراحـل  و هـا يژگ ي شـيرخواران و كودكـان   ازهـا يون يريادگي

  نوپا

  هايژگيو وشناخت يكارشناس اصول تيرعا با قيتحق و مطالعه بر يمبتن يتيترب يزيربرنامه .2

  كودكان با محبت و احترام اعتماد، بر يمبتن و كينزد ارتباط يبرقرار .3

 برنامــه مـرور  و نيتـدو  و كودكـان  يازهـا ين شـناخت  در فعـال  مشـاركت  و يميكـارت  جلسـات  در مـنظم  شـركت  .4

  مراقبت

  مسئول فني به روزانه منظم يدهگزارش و كودكان به مربوط عيوقا ثبت .5

  استعداد و رغبت عالقه، ذوق، استعداد، بامتناسب  كنندهسرگرم و يآموزش يهافعاليت تدارك .6

  خواب و هيتغذ حيصح عادات جاديا .7

  ياحتمال خطرات و وسوانح حوادث بروز از يريشگيپ نهيزم در ازكودكان مراقبت .8

 مطالـب  وانضـباط،  نظـم  نظافـت،  خـوردن،  غـذا  معاشـرت،  آداب نـه يدرزم ميرمستقيوغ ميقتمس يهاآموزش ارائه .9

  كودكان به شعروسرود ،يعلم

   كودكان عاطفي مشكالت و رفتاري ناهنجاريهاي شناسايي .10

 و سـوانح  از پيشـگيري  و ايمنـي  و بهداشـتي  مطلـوب  شـرايط  جـاد يا و كودكـان  يازهـا ين تـأمين  جهـت  همكاري .11

  ازين موقع در اوليه كمكهاي رساندن

ـ رعا بـه  والـزام  ماريب ازكودكان مراقبت امر به نسبت جانبههمه توجه .12 ـ  كامـل  تي  اعـم  معـالج  پزشـك  يهـا هيتوص

  ...و ييغذا ميرژ زدارو،يتجو از

  ...و شستشو ض،يتعو خدمات، ارائه نحوه كودكان، با رفتار نهيزم در كمك مربي عملكرد بر ونظارت تيهدا .13

  مافوق مقام به كودكان به نسبت وغفلت يبدرفتار هرگونه گزارش ارائه .14

  ...و هيتغذ استحمام، ،يداريب خواب، يهادرزمان كودكان تيوضع بر كامل كنترل .15

  تغذيه شيرخواران در آغوش و نظارت بر اين امر .16
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   تخصصي كارشناسي اجتماعي سازمانتيم ) ث

كه  كارشناس ناظرنفر 1و  شناسرواننفر 1، كارشناس امور اجتماعينفر 1از حداقل تحت نظارت حوزه تخصصي استان اين تيم 

 هاي تخصصي از جمله فرزندخواندگي، بازپيوند و... را بر عهده داشته تشكيل شده و توسطفعاليتانجام امور نظارتي و 

كارشناس امور اجتماعي  1شيرخوار و كودك نوپا در شيرخوارگاه 10به ازاي ظرفيت هر گردند(بهزيستي استان منصوب مي

وارد در متيم  )پرداخت خواهد شد. . پاداش ويژه به اين تيم به عنوان عملكرد رفاهي توسط معاونت پشتيبانيشودافزوده مي

  نمايد:ذيل فعاليت مي

  كارشناس ناظر

ــد  ــدرك يداراباي ــيلي م ــ تحص ــديكارشناس ــي در ارش ــته از يك ــايرش ــتاري، ه ــي، پرس ــوم روانشناس ــي، عل  تربيت

ـ  مـديريت  راهنمـايي،  و مشاوره خانواده، مطالعات اجتماعي،علوم  حـداقل  كـاري  تجربـه بـا   اجتمـاعي  مـددكاري  ،يدولت

  وظائف وي به شرح زير است: باشد. پيماني سازمان و از نيروي رسمي يا مرتبط يكار حوزه در سال5

 هاي ابالغي سازمانها و بخشنامهنظارت بر حسن اجراي دستورالعمل .1

 و...هاي مربوط به مراقبت و نگهداري جامعه هدف شامل غذا، پوشاك، درمان، بيمه نظارت بر حسن مراقبت و تأمين هزينه .2

 هاي تجهيزات، توسعه، تعميرات كلي يا جزئي ساختمان شيرخوارگاهنظارت بر تأمين هزينه .3

 نظارت بر به كارگيري استاندارد تيم مراقبتي(مربي، كمك مربي، مددكار و پرستار)  .4

 ريزي جهت ارتقاي نيروي انساني(محتواي آموزشي، برگزاري دوره و...)نظارت بر برنامه .5

 دفتر ستادياستان و نظارت بر عملكرد مؤسسه خيريه و ارائه گزارش ساليانه به  .6

 انكودك كرامت و حقوق حفظ با يمردم يهامشاركت جذب وهيش ،يكيزيف يفضا يساز مناسب زات،يتجه نيتأم بر نظارت بر ارتظن .7

 هاي شيرخوارگاهنظارت برخط(آنالين) بر شيرخوارگاه از طريق مونيتورينگ دوربين .8

 استانگزارش موارد الزم بر اساس نقش نظارتي به بهزيستي  .9

 انجام ساير امور محوله .10

  شناس:و روان و...) مددكارامور اجتماعي (كارنشاس 

  وظائف وي به شرح زير است: ي رسمي يا پيماني سازمان باشد.هاو از نيرو مرتبط يكار حوزه در سال2 حداقل كاري تجربهبا 

 ند،شاويخو اي يستيز خانواده تيصالحعدم اي تيصالح يبررس يبرا كودك، خانواده از يليتكم يمحل يهااستعالم و دهايبازد .1

 يتيهو اطالعات يآورجمع خانواده، تيحما شبكه تيتقو و يستيز سرپرستان يتوانمندساز و قوت نقاط بر يمبتن يابيارز

  تياولو در ارتباط حفظ و جاديا اي ونديبازپ امكان يبررس يبرا آن ياعضا با ارتباط و خانواده ييشناسا و كودك

 در دارد، وجود... و مارستانيب زندان، از موقت صيترخ اي خروج ندارند را خود فرزند از مراقبت امكان كه يستيز نيوالد يبرا :9تبصره

  .شود فراهم رخوارگاهيش در مالقات طيشرا ييقضا مرجع با يهماهنگ از پس باشند تيصالح واجد كه يصورت

 عدم اي بازگشت يبرا خانوادهشبه تهيكم در طرح جهت شهرستان يستيبهز به كودك يخانوادگ ياجتماع تيوضع گزارش ارائه .2

 نيگزيجا اي يستيز خانواده به كودك بازگشت

  كودك بودن هيالهومجهول دييتأ صورت در شهرستان يستيبهز به الزم گزارش ارائه .3

 زا بعد و ماهشش مدت به كودك تيامن نيتأم و سالمت از نانياطم منظور به و انهيماه ونديبازپ صورت در منزل از ديبازد انجام .4

 . بداي ادامه نظارت يابالغ يهاپروتكل طبق تا سپرده يردولتيغ اي يدولت بخش در خانواده در مراقبت بخش مددكار توسط آن

 يهاسكير و خانواده به كودك بازگشت امكان ،يستيز خانواده ينگهدار تيصالح يبررس جهت مالقات نديفرا بر نظارت .5

 شهرستان يستيبهز به ازين مورد گزارش ارائه و خانواده در كودك ينگهدار ياحتمال

 بخش مددكار توسط كه رخوارگاهيش در ميمق فرزندان يمددكار امور موانع رفع يبرا ييراهنما و راهكار ارائه و يكل نظارت .6

 .شوديم انجام يردولتيغ

 )ناظر(مافوق مقام به رفتار سوء هرگونه انعكاس ز ومرك در نوپا كودكان و رخوارانيش حقوق تيرعا جهت اقدام و يريگيپ .7

 شركت در جلسات تنظيم برنامه مراقبت فرزندان .8
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 موقعيت مكان شهري، ساختمان، فضاي فيزيكي، تجهيزات، ايمني و بهداشت )5ماده 

 شهريموقعيت مكان) 5,1

بايست به خدمات شهري مانند بيمارستان، پارك و اندازي شود و ميشيرخوارگاه صرفاً در شهرستان مركز هر استان راه .1

 ي بهداشت دسترسي داشته باشد.خانه

 به لحاظ اقتصادي و اجتماعي تاسيس شود. شيرخوارگاه در منطقه مناسب شهري .2

آفـرين از  هـاي خطر محـيط هـاي اصـلي و   خيابـان  اي تعيين گـردد كـه از  موقعيت مكان شهري شيرخوارگاه به گونه .3

 ، كشتارگاه و تعميرگاه وسايل نقليه دور باشد.مجاورت با مدارس و زلزله و از مناطق مستعد سيلجمله 

 ساختمان) 5,2

شود تا وضعيت تا سطح استاندارد ارتقاء يابد و در صورت استهالك يا در بناي فعلي شيرخوارگاه تالش  در صورت فعاليت .1

 .پذيردعدم تناسب ساختمان با وظيفه محوله، اقدامات الزم با طي مراحل قانوني جهت ساخت شيرخوارگاه جديد صورت 

  پذيرفت. صورت خواهد 28و تجهيزات شيرخوارگاه از طريق ماده واگذاري مكان .2

 ،يفن گروه يمشورت نظر و يستاد دفتر از الزم يمجوزهابايست قبل از اقدام به ساخت و بازسازي شيرخوارگاه مي .3

 .شود اخذ سازمان يمهندس

(به ويژه رعايت ضوابط مندرج در مني الزم مطابق با ضوابط شهرداريساختمان اختصاص داده شده، از استحكام و اي .4

و كنترل و نظارت عالي گروه مهندسي سازمان برخوردار  )2800ها در برابر زلزله، استاندارد ساختماننامه طراحي آيين

 باشد.

  تاييديه اداره اماكن در صورت جابجايي مكان يا ساخت ساختمان جديد اخذ شود. .5

 فن، مهيا باشد.دسترسي و برخورداري از كليه تسهيالت و خدمات شهري همچون آب سالم و بهداشتي، برق، گاز و تل .6

در يك طبقه طراحي شود؛ در صورت تعدد طبقات، جهت تأمين ترجيحا ساختمان صرفاً در اختيار شيرخوارگاه باشد و  .7

 ي همكف قرار گيرد.هاي مراقبتي در طبقهشود بخشامنيت و سهولت انتقال كودكان در مواقع بروز بحران، پيشنهاد مي

سب تنا شيرخواران و كودكان نوپاسازي گردد كه با تعداد اي مناسبه گونهفضاي عمومي و فضاي فيزيكي ساختمان ب .8

 داشته باشد.

هاي مراقبتي، حداقل رفت و آمدهاي هاي مراقبتي شيرخوارگاه از بخش اداري تفكيك شود به نحوي كه در بخشبخش .9

 اداري انجام شود.

هاي اداري و مراقبتي شيرخوارگاه، مطابق قانون جامع جهت تسهيل تردد و فعاليت افراد داراي نيازهاي ويژه، تمامي بخش .10

(نظير حذف موانع  .سازي و تجهيز گرددالمللي حقوق معلوالن، مناسبو كنوانسيون بين 1383حمايت از معلوالن مصوب 

 دار و...)ي، آسانسور، صندلي چرخبيني رمپ، توالت فرنگفيزيكي، پيش

ماه است و بايد از ارايه ساير خدمات  36مت به كودكان گروه سني بدو تولد تا ساختمان شيرخوارگاه تنها براي ارايه خد .11

  ها در طبقات ساختمان خودداري شود.اندازي ساير بخشو راه

  داخليفضاي ) 5,3

 »تفضاي مراقب«و  »ورود(قرنطينه) فضاي مراقبت بدو«، »فضاي فيزيكي مشترك«فضاهاي ضروري شيرخوارگاه در سه بخش 

ر د هاي كودكان و نوجوانانها و خانهتفكيك شده است؛ بديهي است رعايت مفاد دستورالعمل بهداشت و ايمني شيرخوارگاه

  فضاهاي ياد شده الزامي است.

  فضاي فيزيكي مشترك) 5,3,1

كودك بتوانند 20حداكثر  زمانهم طوربهفضاي باز كه  مربع متر6بايد حداقل  سال3تا  2 به ازاء هر كودكحياط فضاي باز:  .1

 استفاده كنند.  آناز 
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 ي شيرخوارگاهو انجام امور ادار جهت بايگاني پرونده كودكان و كاركنان اتاق اداري: اتاقي .2

 هاي مداربسته شيرخوارگاه: محل استقرار مونيتورينگ دوربيناتاق نظارت .3

 هاي مددكاريجهت انجام فعاليت: مددكارياتاق  .4

اين فضا به عنوان اتاق مالقات نيز  .درماني متر و با تجهيزات الزم براي بازي 12حداقل به مساحت اتاق مصاحبه: اتاقي  .5

 قابل استفاده است.

  مجزا و ايمن متناسب با ظرفيت آشپزخانه:  .6

ز بايست مجهدور از دسترس كودكان نگهداري شود. اين فضا ميبايست در فضايي مجزا و بهاتاق تي: وسايل نظافت مي .7

 ير آب گرم و سرد باشد.به ش

 انبار: خارج از فضاي مراقبت تعبيه شود. .8

 رختكن: در مجاورت بخش اداري تعبيه شود. .9

 خانه: خارج از فضاي مراقبت و اداري تعبيه شود.رختشوي .10

 دفتر پرستاري/ پزشكي: اين اتاق در مجاورت بخش مراقبت كودكان تعبيه شود. .11

 شود.نگهباني: در مجاورت درب ورودي تعبيه  .12

  فضاي مراقبت  بدو ورود (قرنطينه)) 5,3,2

  روز است.  21شود و مدت اقامت كودكان در آن اندازي ميهاي بدو ورود راهاين فضا براي ارايه مراقبت .1

هـاي اپيـدمي، ضـروري اسـت فضـاي      به منظور رعايت اسـتانداردهاي بهداشـتي و پيشـگيري از شـيوع بيمـاري      .2

سـازي شـود و   بخشـي مجـزا از فضـاي مراقبـت كودكـان، بـازطراحي و بهينـه        مراقبت موقت(قرنطينه) به عنـوان 

 گيري فضاي قرنطينه در بخش مراقبت كودكان، خودداري شود.تا حد امكان، از قرار

هاي نوزاد، شيرخوار و نوپا به جهت تامين سالمت و رفاه كودكان از يكديگر تفكيك بخشهاي بزرگ، در شيرخوارگاه .3

  شود.

كودك در هر اتاق  6است با رعايت سقف  كودكان مقيم بخش مراقبت بدو ورود(قرنطينه) كمدر مواردي كه تعداد  :1تبصره

و رعايت سرانه مربي و كمك مربي، تلفيق گروه سني يك تا سه سال مجاز است. تلفيق گروه سني مستلزم نظارت ويژه 

 جهت مالحظه نيازهاي هركودك است.

 باشد.نفر مي 6مترمربع است و حداكثر تعداد كودك در هر اتاق  4,5 ي فضا براي هر كودكسرانه .4

(قرنطينـه) بايـد بـا رعايـت كامـل نكـات       انات مورد نيـاز فضـاي مراقبـت موقت   اضافه كردن هر گونه وسيله يا امك .5

 باشد.بهداشتي و تحت نظارت پزشك و پرستار شيرخوارگاه 

(قرنطينـه) بايـد بـا رعايـت كامـل نكـات       بـت بـدو ورود  خـدمات بـه بخـش مراق    ورود مربي، كمك مربي و نيروي .6

 ها انجام شود.بهداشتي نظير پوشيدن روپوش و پاپوش مخصوص، كاله استريل و ضدعفوني كردن دست

 سازي شود.اق كودكان در خانه طراحي و بهينهترين حالت به اتفضاي قرنطينه، در شبيه .7

-تـر از داخـل اتـاق   ز عرصـه مشـترك، فضـايي عمـومي    عرصه مشترك براي بخش قرنطينه تعبيه شـود. منظـور ا   .8

زي هاي خواب و تخـت كودكـان اسـت (مشـابه فضـاي نشـيمن، هـال و سـالن منـازل) كـه امكـان فعاليـت و بـا             

  در آن وجود دارد.آزادانه كودكان نوپا 

از (قرنطينـه) بسـته بـه شـرايط جسـمي و بـا مشـورت پزشـك روزانـه          كودكان مقيم بخش مراقبت بـدو ورود : 2تبصره

  ها با ساير كودكان تداخل نداشته باشد.محوطه فضاي باز استفاده نمايند و مراقبت شود ساعات حضور آن

  باشد.ساير امكانات فضاي فيزيكي و تجهيزات و نيروي انساني، مشابه فضاي مراقبت مي: 3تبصره

  فضاهاي مراقبت) 5,3,3

  مقيم شيرخواگاه در آن اقامت دارند. نوپاي كودكانشيرخوران و منظور از فضاي مراقبت، فضايي از ساختمان است كه  .1
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 هاي نوزاد و نوپا به جهت تامين سالمت و رفاه كودكان از يكديگر تفكيك شود.بخش .2

-مـاه مـي   36تـا   24مـاه و   24تـا   18مـاه ،   18تـا   12مـاه،   12تـا   6هاي خواب به صورت زير شش ماه، تفكيك اتاق .3

 باشد.

 نفر مي باشد. 6مترمربع است و حداكثر تعداد كودك در هر اتاق  4,5ر كودك ي فضا براي هسرانه .4

كودك 6هر گروه سني است با رعايت سقف  در مواردي كه تعداد كودكان مقيم شيرخوارگاه كمتر از تعداد ياد شده در :4تبصره

زم نظارت مستل يگروه سن قيتلفمربي، تلفيق گروه سني يك تا سه سال مجاز است. در هر اتاق و با رعايت سرانه مربي و كمك

  هركودك است. يازهايجهت مالحظه ن ژهيو

 18ماه و  18الي  12ماه،  12لي  6ماه ،  6ها به صورت زير هاي داراي پذيرش باال، تفكيك سني اتاقبراي شيرخوارگاه :5تبصره

  شود.ماه پيشنهاد مي 36الي 

  تعويض: مجزا از سرويس بهداشتي و حمام تعبيه شود وكف و ديوارهاي آن بايد قابل شستشو باشد.اتاق  .5

 اتاق تهيه شير: براي تهيه شيرخشك فضايي مجزا با كف و ديوارهاي قبل شستشو و در مجاورت آشپزخانه تعبيه شود.  .6

 به استالزامي كودكان يي) مناسب (توالت و دستشوهاي بهداشتيرعايت تعداد و اندازه سرويسسرويس بهداشتي:  .7

ضاي ف ؛شده باشدتعبيه آنانمناسب با قد يك چشمه توالت و يك دستگاه دستشويي  نوپا كودك5هر  يصورتي كه به ازا

داشتن يك چشمه توالت و يك دستگاه همچنين،  .مجزا و مجاور يكديگر باشد صورت بهتوالت و دستشويي بايد 

 شود. پيشنهاد مي شيرخوارگاهتشويي در فضاي باز سد

  ضروري است. نوپا كودكشيرخوار و 10ي هر حمام: حداقل يك واحد حمام مجهز به دوش متحرك و آب گرم و سرد به ازا .8

متر مربع  راه اندازي شود؛ ديوارهاي آن از باالي قرنيز تا ارتفاع يك  24اتاق بازي: اين اتاق در فضاي مسقف با حدقل   .9

طر يا چرم مصنوعي يا فوم با ق روكش قابل ارتجاع، قابل شستشو و بهداشتي، نظير اسفنج با روكش چرمي وسيلهه متر ب

 متر پوشانده شود و با كفپوش مناسب مانند تاتمي يا فرش مفروش شود. تيسان1

ي، درمانازيو بهاي تخصصي نظير كاردرماني بخشي جهت ارائه درمانبخشي از فضاي شيرخوارگاه، تحت عنوان اتاق توان .10

 سازي و تجهيز گردد.مناسب

  تجهيزات) 5,4

 .باشد) بايد با قد كودكان متناسب ...ها(صندلي، قفسهنوپااستفاده كودكان  وسايل و لوازم مورد .1

 .. مجهز شود..و ، رايانهپرونده كودكان، تلفنبراي نگهداري  فلزي نظير ميز، صندلي، فايل يبه لوازم ادار بخش اداري .2

وسايل بازي كتاب مناسب، آموزشي، ميز، صندلي، وسايل آموزشي، كمك ،كودكان مجهز به خانه عروسكي بازياتاق  .3

 .ن تجهيز گرددهاي سني و متناسب با قد كودكامناسب گروه

اب براي به دست آوردن اسب انبازي به تعداد تهيه شود تا كودكسني كودكان بهتر است از هر اسباببا توجه به گروه  :6تبصره

 ها رقابت نكنند.بازي

هاي مجهز به توري باشد؛ هاي بدو ورود و مراقبت) داراي نورگير طبيعي و پنجرههاي خواب كودكان(در بخش مراقبتاتاق .4

خواب استاندارد، تشك استاندارد، كمد لباس مجزا براي هر هوا، كفپوش نرم و قبل شستشو، تختبه دستگاه تهويه 

ي شخصي براي هر كودك، سينك دستشويي، مايع ضد عفوني كننده دست، يخچال، تلويزيون و دستگاه ودك، ملحفهك

 بازي و كتاب مناسب مجهز باشد.پخش فيلم و اسباب

 باشد.سال)، ممنوع مي1استفاده از تخت/گهواره با ديواره جانبي متحرك براي نوزادان(زير  .5

سينك و شير آب گرم و سرد، دستگاه اتوكالو، مايع ظرفشويي، مايع دستشويي، سماور شويي، اتاق شير به ماشين ظرف .6

 و يخچال مجهز باشد.

هاي شاد و خوري مالمين( بشقاب و ليوان) با طرحو صندلي مناسب و ظروف غذاخوري به تهويه مطبوع، ميز سالن غذا .7

 كودكانه مجهز شود.
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 .رفتگي باشندخوردگي و رنگجه شود ظروف سالم، بدون تركدر خصوص استفاده از ظروف مالمين تو :7تبصره

ب، تهويه مطبوع و... مجهز باشد و امكان گاز، كابينت، ظروف مناستجهيزات الزم نظير يخچال، فريزر، اجاقبه آشپزخانه  .8

 دسترسي كودكان به آن وجود نداشته باشد.

 كشور تجهيز شود.متناسب با مناطق جغرافيايي  و تهويه ش و گرمايشيسيستم سرما .9

داراي  نشاني)،(با تأييد آتشكپسول اطفاء حريق ،هاي مراقبتدر فضاهاي ساختمان اعم از انبار، بخش اداري و بخش .10

 مطابق با پروتكل سازمان آتش نشاني نصب شود.كننده ديخ و مشخصات بازديكنترل فني و بررسي ادواري با درج تار

 هاي اطفاء حريق و تهويه هوا را تأييد نمايد.ضروري است سازمان آتش نشاني نصب كپسول :8تبصره

 شود. سازيايمن پلكان، شيشه ها، ارتفاعات، پريزها، وسايل حرارتي، برودتي و غيره .12

 .نصب شود از دسترس كودكان دور در محل مناسب بهمجهز به اقالم ضروري و داراي اعتبار ه يهاي اولجعبه كمك .13

انداز يكبار مصرف تعويض، شامپوي و سرد، تخت استاندارد تعويض، زيراتاق تعويض به دوش متحرك، سينك، آب گرم  .14

 دار مجهزاي و سطل زباله پدالعفوني كننده دست، دستمال حوله، مايع ضدمصرف باريككش دستبچه، صابون مايع، 

 باشد.

وازم پزشكي شامل، درجه تب، فشارسنج، گوشي پزشكي، پرستار به لوازم اداري، تخت معاينه، لاتاق پزشك/ .15

افتالموسكوپ، اتوسكوپ، برانكارد، پاراوان، ترازوي پزشكي، ساكشن، كپسول اكسيژن، ست احيا داراي الرنگوسكوپ، 

- ندازها متر و دستگاهاكسيلوله تراشه، آمبوبگ، داروهاي مورد نياز، ترالي اورژانس، اتوكالو يا فور، كاردكس دارويي، پالس

 گيري قند خون مجهز باشد.

اتاق رختكن پرسنل و استرحت، به صندلي/كاناپه راحتي، فرش، كمد براي نگهداري وسايل شخصي و امكانات اوليه كافي  .16

 براي استراحت مجهز باشد.

ر باشد و كمدار از قسمت پشتسال، بايد داراي چرخ ترمزدار، رنگ الكترواستاتيك و شكن 2تخت كودكان بدو تولد تا  .17

 سانتي متر از يكديگر فاصله داشته باشند. 7/3هاي تخت نبايد بيشتر از ميله

 سازي گردد. درجه، بهينه 15تا  10با هدف جلوگيري از آسپيراسيون، تخت كودك با شيب حدود  .18

ها و اي اتاقهاي كارتوني در فضها و نقاشيرويه از برچسبهاي اضافي محيطي، از استفاده بيبه منظور كاهش محرك .19

 ها خودداري شود.سالن

متر باالتر از كف) براي نقاشي سانتي50و اتاق بازي متناسب با قد كودكان(به منظور تخليه هيجاني، بخشي از ديوار سالن  .20

 روي ديوار با كاغذ و مقوا پوشانده شود.

ها از تاتمي بازيدر زير اسبابنصب استاندارد مجهز شود؛  بازي بزرگ كامالً سالم و ايمن و بااسباب3 فضاي باز به حداقل .21

  سازي شود.و تمامي فضاهايي كه احتمال خطر و آسيب دارند ايمن هاستفاد

كل بهزيستي استان، با تشكيل كارگروه تخصصي به جهت تجهيز اتاق توانبخشي ضروري است معاونت توانبخشي اداره .22

 اين امر اقدام نمايد.

دار و دمپايي مخصوص كودك مجهز اي، صابون مايع، آب گرم و سرد، سطل پدالشتي به دستمال حولههاي بهداسرويس .23

 سانتيمتر باشد. 50نك دستشويي از كف بايد حداكثر ارتفاع لبه باالي سي باشد.

  ايمني و بهداشت) 5,5

ـ ه در دسـتورالعمل بهداشـت و ايمنـي    هداشـت مطـابق اسـتانداردهاي يـاد شـد     د ايمني و بموار .1 هـا و  رخوارگاهيش

  هاي كودكان و نوجوانان رعايت شود.خانه

نشـاني و... در تـابلوي مناسـب در معـرض     هاي ضروري نظيـر اورژانـس، نيـروي انتظـامي، آتـش     نصب شماره تماس .2

 ديد پرسنل
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هـاي بهداشـتي، حمـام و اتـاق رخـتكن پرسـنل مجهـز بـه دوربـين          تمامي فضاهاي شيرخوارگاه به جز سـرويس  .3

 ختيـار كارشـناس نـاظر اسـتاني،    هـا از طريـق اينترنـت در ا   تصاوير بـرخط(آنالين) ايـن دوربـين    شوند.مداربسته 

 دفتر ستادي و حراست كشوري قرار گيرد.

  ماه ذخيره شود و در صورت لزوم در اختيار سازمان قرار گيرد.1هاي مداربسته بايد حداقل تا فيلم دوربين .4

  

  وظايف مؤسس) شرايط مؤسسه خيريه و شرح 6ماده 

 ) شرايط مؤسسه6,1

 و راهبردي ف ذيل را به عنوان هدف كلياهدااست  اداره شيرخوارگاهاي كه متقاضي ضروري است مؤسسه خيريه .1

  نامه درج و جهت تحقق اهداف اختصاصي ذكر شده اقدام نمايد:   مؤسسه در اساس

 الف)هدف كلي:

 هاي اجتماعيردمي و سرمايههاي ماستفاده از ظرفيتبا ارتقاء كيفيت خدمات ارائه شده به فرزندان 

 ب) اهداف رهبردي:

 تر شيرخواران و كودكان نوپا به خانواده جايگزينسازي براي انتقال سريعزمينه ••••

  تسهيل در اقدامات مددكاري جهت بازپيوند شيرخواران و كودكان نوپا به خانواده ••••

 نكمك به ايجاد احساس امنيت و پرورش دلبستگي ايم ••••

 رشد، تكامل و تعاليفرد هر كودك براي پتانسيل منحصربه تقويتفزايش و ا ••••

  ارتباطات بين فرديو  هاي كالميمهارتافزايش  ••••

 در شيرخواران و كودكان نوپا حس خودمختاري و استقالل اطراف و تقويت تشويق كنجكاوي در مورد جهان ••••

 هافزايش ظرفيت كودك براي اكتشاف و حل مسئل ••••

 ابعاد جسمي ـ حركتي، شناختي، هيجاني ـ عاطفي و شخصي ـ اجتماعي شيرخواران و كودكان نوپا كمك به پرورش ••••

 انتفاعي از سازمان بهزيستي باشد.ست داراي پروانه تأسيس موسسه غيربايموسسه خيريه مي .2

 ه باشد.نابع دولتي وابستگي نداشتبايست داراي توانمندي اقتصادي بوده و به اعتبارات و مموسسه خيريه مي .3

 موسسه خيريه هيچ گونه وابستگي سياسي و حزبي و اهداف انتفاعي نداشته باشد. .4

 خانواده را داشته باشد.سابقه فعاليت موثر و مثبت در حوزه شبه .5

 يعال ونيسيكم مجوز و يستاد دفتر هيدييتا كه ز شرايطئموافقت اصولي و پروانه فعاليت صرفاً براي اشخاص حقوقي حا .6

 شود.، صادر ميباشد كرده اخذ را 26ماده

  تواند اداره يك شيرخوارگاه را بر عهده گيرد.هر موسسه تنها مي .7

 ) شرح وظايف صاحب امتياز حقوقي(هيأت مديره يا مديرعامل)6,2

 حقوق پرداخت باركي ماه3 گزارش ارائه و ياجتماع نيتأم و كار نيقوان طبق كاركنان مهيب حق و ايمزا و حقوق پرداخت .1

  استان يستيبهز به كاركنان ياجتماع نيتأم مهيب حق و ايمزا و

  و كاركنان (پذيرش ساعتي و غيره)بيمه حوادث و مسؤوليت كودكان بهاقدام  .2

  واجد شرايط فنيمسئولمعرفي  .3

 دورص از پس كاركنان استخدام و يستيبهز سازمان به دستورالعمل نيا يبندها مطابق تيصالح يدارا كاركنان يمعرف .4

 سازمان يسو از هيدييتأ

  رخوارگاهيش ساختمان يجزئ اي يكل راتيتعم توسعه، زات،يتجه يهانهيهز پرداخت .5

  ...و حيتفر ،پوشاك درمان، بهداشت، ه،يتغذ از اعم فرزندان از مراقبت هاينهيهز پرداخت .6

 رهيغ و قبوض از اعم مركز اداره يجار امور به مربوط يهانهيهز پرداخت .7
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 مؤسسهداشتن گزارش مالي روز نگهها در دفاتر و بهثبت درآمدها و هزينه .8

ربط و همكاري الزم با سازمان فراهم آوردن امكان نظارت برخط(آنالين) توسط سيستم دوربين مداربسته به مراجع ذي .9

 در راستاي اهداف و وظائف محوله

 شده از سوي سازمانساير وظايف محوله و تعريف .10

  تخصصي اخذ پروانه تاسيس و پروانه فعاليت شيرخوارگاه غيردولتي) ضوابط 6,3

 26حت سرپرستي سازمان برابر با مادهسال تمام ت3تا  0كودكان شيرخوارگاه غيردولتي به منظور ارائه خدمات تخصصي به  .1

موسسات مراكز و  و انحالل سيس، ادارهأ، دستورالعمل اجرايي ت1381قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 

دستورالعمل تخصصي مراقبت و پرورش  و 26مادهگانه 13موارد  2موضوع بندتحت نظارت سازمان بهزيستي  غيردولتي

  نمايد.كودكان فعاليت مي

در اين  (شخصيت حقوقي)هاي حائز شرايطبايست از طريق اعالن عمومي به آگاهي تمامي خيريهفراخوان واگذاري مي .2

 نامه برسد.آئين

فتر ددر  پس از ارسال توسط استان، باشنديم شيرخوارگاه تياخذ پروانه فعال يكه متقاض ياهيريدرخواست مؤسسات خ .3

 . واگذاري پس از مجوز مكتوب دفتر ستادي مجاز خواهد بود.رديگميقرار  يمورد بررس ستادي

 يهااز جمله شركت در مصاحبه ستاديمورد نظر دفتر  يابيو ارز يعامل موظفند مراحل بررسريو مد رهيمد أتياعضاء ه .4

 .طي نمايند هيدييو... را جهت اخذ تأ ازيمورد ن يآموزش يهاگذراندن دوره ،يتخصص

(كشوري) و پس از دريافت نظر مثبت دفتر ستادي 26فقط از طريق كميسيون عالي مادهها مجوز واگذاري شيرخوارگاه .5

 پذيرد.صورت مي

  يمردم يهامشاركت و مصرف بذج )6,4

 سازمان يمردم يهامشاركت مصرف و بذج جامع دستورالعمل مفادهاي مردمي با رعايت جذب و مصرف مشاركت .1

  باشد.مجاز مي كشور يستيبهز

 .مورد تاكيد استهاي نقدي و غيرنقدي از ميزان دريافتيعمومي و سازماني رساني شفافيت در اطالع .2

  

  مقررات عمومي )7ماده 
 استفاده از مواد دخاني ممنوع است و اعضاي تيم مراقبت بايد در اين زمينه نظارت مستمر داشته باشند. .1

 ي آب بهداشتي تعبيه شود.ساعت منبع ذخيره12براي مصرف حداقل  .2

  باشد.از شيرخوارگاه ممنوع مي )استان بازديد بدون مجوز از سازمان(در سطح كشور ياهر گونه  .3

ها با هدف ها و برنامهها در جشنآميز از آنكودكان در تبليغات، حضور نمايشي و سوءاستفاده ترحماستفاده از تصوير  .4

 ، عزت نفس و مصالح فرزندان باشد، ممنوع است.و هر گونه اقدامي كه نافي كرامتن جلب مشاركت خيرا

عيت سالمت جسمي، ظاهر و...) ممنوع نژاد، وض (بر اساس جنسيت،اعمال هرگونه بدرفتاري، آزار، تحقير، غفلت و تبعيض .5

  باشد و متضمن برخورد قانوني با خاطيان است.مي

بندي و تعداد جلسات مالقات والدين يا صالحيت حق كودك است و زمانمالقات با والدين و خويشاوندان صاحب .6

ي در ساعات معين ضروربر تصميم تيم مراقبت،  خويشاوندان كودك به صورت منظم حتي االمكان به صورت هفتگي، بنا

هاي جسمي ناشي از اختالل است و صرفاً در صورت احراز آسيب روانشناختي جدي و پايدار براي كودك يا خطر آسيب

توان در خصوص محدود كردن اين حق در هاي مسري يا احتمال خارج كردن كودك از شيرخوارگاه، ميرواني يا بيماري

 تعامل با مرجع قضايي اقدام نمود.

  گيرد.تعيين صالحيت والدين يا خويشاوندان جهت انجام مالقات با دستور مرجع قضايي صورت مي :1تبصره
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ها بايد در اتاق مالقات شيرخوارگاه و تحت نظارت مددكار اجتماعي صورت گيرد و در پرونده اجتماعي كودك همه مالقات .7

 ثبت شود.

فاميلي، بررسي مدارك احراز هويت فردي، برگه مجوز مالقات صادره از  قبل از مالقات بايد در خصوص احراز ارتباط :2تبصره

مرجع قضايي و اداره بهزيستي، ممنوعيت حمل سالح گرم و سرد، ضرورت بازديد فيزيكي و بدني، آموزش نحوه ارتباط صحيح 

 هاي وي، اخذ موافقت كتبي براي مستندسازي جلسات اقدام شود.با كودك و برخورد با واكنش

 از مزاياي بيمه درماني و مكمل برخوردار باشند. شيرخواران و كودكان نوپاه كلي .8

جهت تأمين امنيت رواني و تكريم كودك يكي از اعضاي تيم مراقبت شيرخوارگاه، كودك را در هنگام خروج از  .9

 شيرخوارگاه و ورود به خانه جديد، همراهي نمايد.

 تادي و ساير دوره هاي بازآموزي برگزار شده الزامي است.حضور كاركنان در دوره هاي آموزشي مصوب دفتر س .10

امي العمل جاري الزهاي اعالم شده در دستورها حضور مربي تربيتي، كمك مربي و پرستار مطابق با سرانهدر تمامي شيفت .11

 است.

هاي بهداشتي، حمام، ناهارخوري، سرويس هاي خواب،ها رها كردن كودكان در فضاهاي خانه اعم از اتاقدر تمامي شيفت .12

مربي ممنوع است و در صورت لزوم ترك فضا ضروري است به نحوي ... بدون حضور مربي يا كمكاتاق بازي، فضاي باز و

 هماهنگ شود كه حداقل يكي از ايشان در فضا حضور داشته باشند.

 داشتي ضروري است كودك تحويل كارشناس مربوطه شود.هاي بهدر ساير فضاها مانند بخش اداري و اتاق مراقبت :3تبصره

هاي مراقبتي، همچنين تصويربرداري از شيرخواران و كودكان نوپا و ضور در بخشدر ساعات حتلفن همراه استفاده از  .13

 باشد.ممنوع ميانتقال به فضاي مجازي و... 

روع به تاريخ شتصوير مدرك تحصيلي،  آموزشي،پرونده كاركنان شامل تصوير كارت بهداشت، تصوير گواهينامه تنظيم  .14

 كاركنان ضروري است.كليه براي  كار، تصوير قرارداد

 .كودكان ضروري است سالمتهاي اجتماعي و تنظيم پرونده .15

ها، براي تمامي كاركنان تخصصي ضروري است و هر گونه به اشتراك گذاشتن اطالعات حفظ اسرار كودكان و خانواده آن .16

ان هايشارايه اطالعات به افرادي كه به موجب مسئوليت باشد.ممنوع مي اي يا قانونيهاي حرفهبنابر ضرورتكودك مگر 

 ،نياز به دانستن اين گونه اطالعات دارند نظير مربياني كه به طور مستقيم با كودك در تماس نيستند، مددكار اجتماعي

شيرخوارگاه صورت  فنيمسئولبر ضرورت، با هماهنگي  و بنامشاور حقوقي، پژوهشگران مرتبط با كودك در حد نياز 

 پذيرد.

فوريت  بايست بهبروز هر نوع بيماري يا حادثه كه منجر به آسيب جسمي يا رواني يا متضمن آسيب براي كودكان باشد مي .17

 .برسدبه اطالع بهزيستي شهرستان و استان 

 استفاده كودكان از فضاي اتاق بازي الزامي است. .18

اي كودكان و نوجوانان و ساير هها و خانهورالعمل و دستورالعمل بهداشت و ايمني شيرخوارگاهتمفاد اين دس رعايت .19

 .هاي مرتبط ابالغي سازمان الزامي استها و دستورالعملبخشنامه

ــوري، .20 ــتاد كش ــديران س ــان و م ــدير كارشناس ــتان و م ــدير كل اس ــتان، م ــتان، شهرس ــاعي اس ــور اجتم ــاون ام مع

، مسـئول نظـارت بـر    ربـط سـازمان  هـاي ذي خـانواده اسـتان و شهرسـتان   مسئول و كارشناسان امور شبهكارشناس

بـراي دسترسـي بـه اطالعـات اعـم از       شـيرخوارگاه باشند و ضروري اسـت در زمـان بازديـد از    امور شيرخوارگاه مي

 زم با ايشان صورت پذيرد.با تمامي كودكان و كاركنان همكاري ال ارتباطمالي و غير مالي و تمامي فضاها و 

 دفتـر  نظـر  اخـذ  و اسـتعالم  بـه  منـوط  اسـت  نشـده  ذكـر  دسـتورالعمل  نيا در كه يموارد خصوص در ميتصم اتخاذ .21

 .است استان يستيبهز كل اداره يسو از يستاد

 پذير است.ها فقط با مجوز بهزيستي و در چهارچوب تعيين شده توسط دفتر ستادي امكانحضور رسانه .22

  نيروهاي داوطلب(غير از پرسنل) طي بخشنامه مجزايي ابالغ خواهد شد. به كارگيري .23
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   نظارت و رسيدگي به شكايات و تخلفات:)8ماده

 26نظارت بر نحوه عملكرد شيرخوارگاه مطابق با دستورالعمل ارزيابي و نظارت بر موسسات و مراكز غيردولتي ماده .1

 باشد.مي

واگذاري كودكان(بازپيوند، فرزندخواندگي و امين موقت) تحت مراقبت در به منظور كنترل دقيق امر نگهداري و  .2

ها در سه سطح شهرستان، استان و شيرخوارگاه نظارت مستمر، منظم و موثر بر كميت و كيفيت خدمات مورد نياز آن

 بيني شده است.كشور پيش

راكز نظارت بر موسسات و م نامهغي آئينبايست مطابق آخرين دستورالعمل ابالضوابط رسيدگي به تخلفات و شكايات مي .3

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و دستورالعمل تخصصي مراقبت و پرورش و  26غيردولتي و خيريه موضوع ماده

 باشد.از كودكان 

ي و يقدر مواردي كه سالمت جسمي و رواني كودكان بنا بر اعالم گزارش سازمان بهزيستي استان و يا كشور، اشخاص حق .4

ها اخذ حقوقي و تاييد دفتر ستادي در مخاطره باشد، دستور توقف همكاري موسسه از كميسيون عالي صدور پروانه

 خواهد شد.

بايد همكاري الزم را نسبت به تحويل فرزندان به  موسسه تا تعيين تكليف نهايي ادامه فعاليت موسسه، مسئوالن :1تبصره

  د.نسازمان به عمل آور

 باشد.و تصرف در پذيرش و ترخيص فرزندان توسط موسسه ممنوع مي هر گونه دخل .5

  نامه تخلفات اقدام خواهد شد.تخطي از موضوعات اين دستورالعمل موجب تخلف محسوب شده و برابر آئين .6

  

   ضوابط پرداخت يارانه:)9ماده

  موسسه بايد داراي توان اقتصادي بوده و به منابع دولتي وابستگي نداشته باشد. .1

  مجوزهاي الزم را از سازمان دريافت كرده باشد. .2

ها در ابتداي هر سال مالي منوط به تاييد عملكرد موسسه از سوي بهزيستي استان و پرداخت و برقراري مجدد يارانه .3

  هاي دفتر ستادي است.ها و طرحهاي مربوط به فعاليتها در رديف و برنامهن و صرف هزينهآتاييد 

 گردد.توسط شوراي معاونان سازمان مشخص ميهر ساله مبلغ يارانه  .4

يارانه هر شيرخوارگاه بر اساس ظرفيت مشخص شده توسط دفتر ستادي پرداخت خواهد شد. در صورت الزام شيرخوارگاه  .5

خانواده استان قابل پرداخت هاي آتي با تاييد حوزه شبهبه پذيرش بيش از ظرفيت در شرايط اضطراري، يارانه در ماه

 خواهد بود.

در صورت رضايت از همكاري تيم شيرخوارگاه با سازمان به ويژه با تيم تخصصي كارشناسي اجتماعي سازمان، مبلغ  .6

 ديگري به صورت ساليانه در اختيار شيرخوارگاه قرار خواهد گرفت.
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